
 إنهاء حقبة األلغام األرضية
 

 مساعدة الضحايا
 
 
 

إذا      إن األلغام المضادة لألفراد  هي ألغام مصممة لتحطيم الحياة و األطراف البشرية على نحو يصعب تعويضها؛ ف

ر                   طأهالم ُيقتل الشخص الذي ي     ة، وبت ات الجراحي د من العملي ى العدي ادة إل  أو يلمسها من جراء االنفجار، فإنه يخضع ع
اجون من    . ه البشرية، ثم إعادة تأهيل بدني طويل األمد   ئو أو أآثر من أعضا    عض اج الن وبهذا، آمقعدين مدى الحياة، يحت

 . انفجار اللغم إلى رعاية طويلة األمد

 

 
 
 

 

ا ى أضعاف م ة تصل إل وارد طبي ام م ة ضحايا األلغ ب رعاي طل
ة ا اللجن ي تعالجه ة معظم جروح الحروب األخرى الت طلبه رعاي

دول المتضررة. دولية للصليب األحمر   ر ال ا تفتق را م ه آثي ر أن غي
ذا تقتضي.  افتقارا شديدا لضروريةشدة من األلغام إلى الموارد ا له

ة       ) اتفاقية أوتاوا (فاقية حظر األلغام المضادة لألفراد       "من آل دول
ة ضحايا" لقيام بهذا اي وضع يخولها     تقديم المساعدة من أجل رعاي

ا ع إجتماعي ي المجتم اجهم ف ادة إدم أهيلهم و إع ادة ت ام و إع أللغ
 .قتصاديا

 ادة لألفراد ومن هم ضحاياها؟ثار األلغام المضآهي  ا
ى ة عل اة رهيب راد معان ام المضادة لألف ببها األلغ ي تس ن المعاناة الت
و ين أس ن ب رب م و الح ا جراح ث يعتبره وص، حي ه الخص أج

ا يهم معالجته ي يجب عل دما يط. جروح الت مأفعن وق لغ  شخص ف
اقه         دفون مضاد لألفراد ، غالبا ما      ا \يمزق االنفجار واحدة من س ه

ا، و  ى  آالهم حب إل هيس ة من زاء الخلفي د واألج  عضالت الجس
تيكية ة و بالس ا عظام وشظايا معدني ربة وحشائش وحصى و بقاي

أما إذا انفجر أثناء إمساك الضحية. ن غالف اللغم وقطع من النعل 
ابعها وآف  اير أص د تتط ناه، فق زاء م الء أو أج ا أش ا و ذراعاه ه

بطنآما يمكن أن يسبب   . جهها العمى أو إصابات في ال  اإلصابة ب
 .لصدر و العمود الفقري

ادة، حتاج الضحية التي تنجو من انفجار لغم مضاد لألفراد ، في الع
ادة ددة، وإع ة متع ات جراحي ائها، وعملي ن أعض ر عضو م ى بت

د     م من. هيل بدني طويل األم اجون من انفجار اللغ اني الن ذلك يع ل
احبه مض   م يص ز دائ اديةج ية و اقتص ة و نفس اعفات اجتماعي

 .طيرة
ين وقت الحرب حيث أن اللغم ال يميز بين المقاتلين والمدنيين أو ب
زاع اء الن د انته لسالم، فأغلبية ضحاياه مدنيون قتلوا أو جرحوا بع

لح م أو. مس ه اللغ ذي قتل ى جانب الشخص ال اني أيضا إل ذا يع وله
راد الع ل الضحية وأف ه، عوائ انوارح ه، خاصة إذا آ ة و أقربائ ائل
ى الضحية دون اقتصاديا عل ات المتضررة. تم دفع المجتمع ا ت آم

ًا         ًا غالي رزق وانغالق سبل الوصول:ن األلغام أيضا ثمن ارة ال خس
إن آل هؤالء. ى األراضي الصالحة للزراعة والتمزق االقتصادي     

ام"م  حايا األلغ اعدة" ض ر أن مس ع، غي المعنى األوس حاياب  ض
ه ن حوادث اجين م ؤالء الن وريين وه ى ضحاياه الف ز عل ام ترآ أللغ

 ).لناجون من انفجار اللغم
ابق  اآط ن بقاي ة ع ك الناجم ع تل راد م ادة لألف ام المض ار األلغ ث

ات ادة للمرآب ام المض ل األلغ ار، مث ة لالنفج رب القابل ح
ذخائرغيرالمنفجرة ي . ال دانفف ن  البل ل م ن آ ام المتضررة م األلغ

د ا تحدي مضادة لألفراد و بقايا الحرب القابلة لالنفجار ال يمكن دائم

د  عن يقين أيهما السبب في حدوث اإلصابة   ا تتصف بشكل مؤآ ؛ آم
دان المتضررة، ن البل دد م ي ع ات ف ع المعلوم ات جم الفقر إمكاني ب

بناء على هذا، يتم استخدام. وغالبا ما ال يتم تسجيل الخسائر البشرية    
م" صطلح م وهوا" ضحية اللغ وا أو ش ذين قتل ى ال ارة إل ا لإلش غالب

 .نتيجة لأللغام المضادة لألفراد وبقايا الحرب القابلة لالنفجار

م  - أفغانستان  ،آابول رة  المشي  تعل ز  في  أخرى  م ة  مرآ ة  اللجن  إلعادة  الدولي
 العظام قويملت البدني التأهيل
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 التحدي؟ مقياسهو

 ذروة إبـان  ،١٩٩٤ عام في األحمر للصليب الدولية اللجنة رت
ة  التـي  وتلك الميدانية معلوماتها أساس على األرضية، األلغام أ

ظمات  أو يقتلـون  شـهريا  شـخصِ  ٢٠٠٠ أن أخرى، إنسانية ل
رحون  ضـحايا  عـدد  قل اليوم،. لألفراد لمضادةا األلغام جراء ي
غام  قاعـدة  تتوافرفيها الذي البالد من العديد وفي. كبير حد إلى ا
ت  البوسـنة  فيهـا  بما ( التنفيذ حيز أوتاوا اتفاقية ودخلت كافية ب

 يصل نقصا الدولية اللجنة الحظت) كرواتيا و كمبوديا و هرسك
 التسعينات أوائل بمعدالت مقارنة الجدد الضحايا عدد في الثلثين إ

 أن ٢٠٠٣ لعـام  األرضـية  األلغام رصد تقرير ويقدر. تصفها
دل  األرضية األلغام بسبب الجديدة البشرية الخسائر من السنوي ا

 لقد. شخص ٢٠٠٠٠و ١٥٠٠٠ بين ما تتراوح األخيرة السنواتف
افت  على دامتزاي عبئا البشرية الخسائر تلك من الفاآل عشرات أ
وارد  في المبذول الجهد بسبب فعليا طاقتها فوق المحملة الصحية ا

 الثمانينـات  فـي  األلغام من الناجين الجرحى من اآلالف مئات 
 .سعينات

 بشـرية  خسائر تسبب مازالت األرضية األلغام أن التأكيد يمكننا
 لوصـول ا يمكن ال أنه من بالرغم تقريباً، العالم من منطقة كلف
 دولـة،  ٦١تقارير أفادت وقد. األلغام ضحايا عن محددة أرقام إ

 أمريكـا  و أوروبا و وآسيا أفريقيا في ،٢٠٠٣ أوائل و ٢٠٠٢ 
تينية  بشرية خسائر وقوع عن أفريقيا، وشمال األوسط الشرق و ا
ب  .األرضية األلغام ب

 عنيـة م دوليـة  ووكاالت األلغام من متضررة دولة ٢٠ عينت 
قا  الكافية المساعدة تقديم عند تواجهها التي التحديات من واسعا ن

حايا  )أعاله المربع انظر ( األرضي اللغم ل
 فـي  نقـص ) ١:يلـي  فيما المتكررة المذكورة التحديات لخص
لومات  أعـداد ) ٢. أماكن وجودهم  و الضحايا أعداد عن الدقيقة ا

 سبل بضيق تتصف يفيةر مناطق في يعيشون الضحايا من ضخمة
 قلـة ) ٣. بانعـدامها  أو المحـدودة  الصحية المرافق إلى وصول
 علـى  المسـاعدة  وكـاالت  قـدرة  عدم) ٤. مةئالمال النقل رافق

 أو التـوترات  تسببه التي األمن ماعدان بسبب الضحايا إلى وصول
 .الدائرة المسلحة نزاعات

 انالبلد تياجاتواح وخطط ،اياالضح مساعدة برامج عن ملخص( 
 :على متوفر األعلى في مذكورة
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 األلغام؟ لضحايا يتعلق فيما أوتاوا اتفاقية تتطلبه الذيما 
 

 لمواطنيهـا؛  الرفاهـة  تـوفير  في أولية مسؤولية دولة كل تحمل
 مسـؤولة  األلغام من متضررة طرف دولة كل أن هذا على رتب
 ناحيـة  مـن . أراضـيها  داخل األلغام ضحاياب العناية عن وهريا
 األطـراف  الدول تواجهها التي بالتحديات اواأوت اتفاقية تقر خرى،

 غيـر   الطبيـة  مرافـق  معظمها لدى والتي األلغام، من متضررة
  لذلك. الحرببسبب  ةمزقم أو الئمة
 للقيـام  الوسائل تملك التي األطراف الدول كل من االتفاقية قتضي

 تـأهيلهم  وإعـادة  األلغـام،  ضحاياب ايةنعلل المساعدة تقدم أن ذا
 ويمكن. المجتمع في اجتماعي ـ اقتصادي نحو على دمجهم عادة
 غيرمباشر بشكل أو المعنية للدولة مباشرة المساعدة هذه مثل ديم
 الدوليـة  الحركة أو الحكومية، غير المنظمات و المتحدة األمم بر

 .األحمر والهالل األحمر صليب
 
 سمة هو لحربا لضحايا المساعدة تقديمب يقضي الذي المتطلب ن
 الـدولي  القانون عن تميزها التي أوتاوا التفاقية الفريدة السمات ن

 .ةسلحاأل من الحد معاهدات و اإلنساني تقليدي

 األلغام؟ لضحايا المحددة المساعدة احتياجات هي ما
 

 نجـوا،  فـإذا  وشـاملة؛  عاجلة طبية رعاية األلغام جرحى حتاج
 دمج إعادة و األمد طويل دنيب تأهيل إعادة إلى حاجة في نضحو

 .المجتمع في اقتصادي ـ جتماعي
 

 :األلغام لضحايا المحددة االحتياجات شمل
 
 ( المستشـفى  إلى االنتقال قبلالعاجلة   والرعاية الطوارئ •

 )المستشفى إلى والنقل األولية، اإلسعافات إلجالء،
 والرعايـة  الجراحـة  ( ىالمستشـف  فـي  المساعدة تقديم •

 إال. التأهيل إعادة إمكانيات السليم الجراحي التدخل يطور). طبية
 جيـدة  بمعرفـة  يتميزون الذين الجراحين من حفنة  نسبيا يوجد ه
 .مالغاألالناجمة عن  جروحالو المناسبة األعضاء بتر تقنياتل
 معـدات  تركيب و الطبيعي العالج ( البدني التأهيل إعادة •

 والعكـازات  الجبـائر  و ةالصـناعي  األطـراف  مثل العظام ويم
 المقعدين هؤالء العظام تقويم معدات تساعد). المتحركة لكراسي

 انفجـار  مـن  الناجون يتطلب و هذا. للحركة قابليتهم استعادة لى
 لغـم  فوق يطأ الذي فالطفل حياتهم؛ لبقية بدني تأهيل إعادة أللغام
 األطـراف  مـن  قطعـة  ٢٥ إلـى  سيحتاج ،اليوم، لألفراد ضاد

 .حياته مدار على الصطناعية

 في اتفاقية أوتاوا عنان دولة طرفدت عشرو
ود مئات أو آالف أو عشرات اآلالف من 
 جين من األلغام الذين بحاجة إلى الرعاية

ا،         دول هي أفغانستان، ألباني وال،  ه ال  البوسنة والهرسك،      أنغ
ة،     و الديمقراطي ة الكونغ ا، جمهوري اد، آولومبي دي، تش ون

صربيا  وا، السنغال، سيبريا،    غيكارارتريا، موزمبيق، ن  إياتيا،  
 .ستان، تايلند، أوغندا، اليمنيك، السودان، طاججبل األسود

در ادة      : ص حايا وإع اعدة الض ة بمس ة المعني ة الدائم اللجن
ي    ديات ف دم والتح ادي والتق اعي االقتص اج االجتم ةم   تلبي

ام    ن األلغ اجين م ات الن ي    : اج ات الت ن المعلوم ة م مجموع
 ٢٠٠٤حزيران / يونيو٢٣ها الدول األطراف في 
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 تـوفير و مهنـي  تدريب ( اجتماعي ـ اقتصادي دمج ادة
 احتـرام  وفقدان ةالنفسي صدمةال آالم من التخفيف يمكن. ف
داخـل   والقبـول  العـائلي  الدعم خالل من األلغام من نا
 صاشـخ أك موشـعوره  مكـرامته  مله تحفظ التي وظيفةا

 هـي  األساسية أولويتهم أن يكررون اللغم انفجار من جون
 دعـم  فـي  يسـاهموا  وأن المجتمع في منتجين أعضاءأ

 وأ المصابين األشخاص بين تميز الأ يجب األلغام ضحايا
 يجـب  بل األلغام، غير أخرى أسلحة بسبب المقعدين أوا
 الرعاية نظام من أصيال جزءا األلغام لضحايا لمقدمةا عدةا
 فـي  الصـحية  الرعاية نظم أن لكن من المعترف به   . مةا
 فـي  تصـاعد  من خاص بوجه تعاني األلغام من ضررةا
 من منها، والناجين األلغام ضحايا لعالج الالزمة لمواردا
 .خاص دعم إلى ةث

 األلغام؟ ضحايا إلى بوعودها أوتاوا قية

 ضـحايا  منـه  يعـاني  الذي المأزق هو أوتاوا اتفاقية ام
 األولـى  للمـرة  يحدث وحدثا سبقا، بمثابة كانت فقد. ضيةا
 قـاموا  عنـدما  أفضل بمستقبل سياسيون قادة يعد أن ام،ل
 لكـن . ١٩٩٧ األول كـانون /ديسـمبر  يف أوتاوا في هدةب

 عـدة  وجـود  من بالرغم و. الوعد هذاب الوفاء صعوبة 
 الواضح من آخرين، مقعدين و األلغام ضحايا لمساعدة رةب
 أنـه  ذلك كله، العالم عبر الضحايا احتياجات تلبية في صاأ
 .أوتاوا إتفاقية اعتماد منذ الميدان هذا في التقدم قياس هلل

 ١٩٩٧ فـي  أوتاوا اتفاقية اعتماد منذ أنه الدولية اللجنة 
 استهلت كما الضحايا، لمساعدة متاحة اإلضافية الموارد ضأ
 أو الدوليـة  اللجنـة  بـدأت  جانبها فمن. عملها الجديدة جب
ـ  إضافي مشروع عشر لسبعة  المساعدة مأ  مشـاريع  نم
 ٦٨ مجمـوع  مـن  وذلـك  فقط، ٢٠٠٣ عام في البدني إ

 البرامج بعض في العمل توقف ثانية، ناحية من. دولة ٢٥
 وجـه  علـى  إمكانياتهـا  تقلصـت  أو المتضررة مناطقا
 أو البيروقراطيـة  العوائق أو السياسي، الدعم نقص جراءا
 .الثالثة العوامل لتضافر أو ةالكافي ا

 األساسـية  األولويـة  هو االقتصادي االندماج إعادة أن 
 أو المهني التدريب تلقي في ففرصهم اللغم، انفجار من نل
 .عامة محدودة فرص وظيفة ىا

 تقـديم  علـى  القادرة وتلك األلغام من المتضررة لدول
 الـذي  االهتمام من مزيد اعطاء إلى بحاجة خاص نحوا
 .الضحايا مساعدة تجاه ابالتزاماتهم ءي

 المتضـررة  المناطق في الصحية لنظمل إعطاء أولوية ما  
 يعود والذي الموارد على الطلب في تصاعد من تعاني تي

 بدون ،منه والناجين األرضية غاماألل لضحايا المحددة تإ
 األشـكال  ذوي األشـخاص  أو األخرى الجروح ضحاياا
 .العجزا

أكبرأنضرورة على األحمر للصليب الدولية ة مشاركة
 المتضـررة  الدول من ،واالجتماعيةالصحيةالخدمات ي

لوزارات

     
  

 االتفاقية عمل في السواء ىعل المانحة الدول في المعنية 
 تشجيع األطراف للدول ويمكن. هاتنفيذ بهدف المنعقدة الجتماعات

 ييئاخصـا  جمع طريق عن الضحايا مساعدة تجاه االلتزامات فيذ
 ،أو وطنـي   إقليمي على أساس  معا واالجتماعية الصحية خدمات
 تكمـن  أين لمعرفة ممكن مستوى أقرب على المناقشة دورت حيث

 عالم عن نيروبي قمة أثناء الدول على سيكون هنا من. الحتياجات
 الوفـاء  أجـل  مـن  االستثنائية التحديات مواجهة األلغام، من ال

 زيـادة  اقـدرته  وزيـادة  األلغام ضحايا إلى أوتاوا اتفاقية وعود
 .القادمة السنوات في وتسجيله التقدم تحقيق بغرض حوظة

 الذي الصحة لوزارة عالتاب البدني التأهيل إعادة مركز -والغأن ، اندا
 األحمر للصليب الدولية اللجنة عمه
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 األلغام؟ ضحايا لمساعدة األحمر لصليبل الدولية اللجنة تفعل ذا
 

 قبـل  الرعايـة  على األلغام لضحايا الدولية اللجنة مساعدة ركز
 إعادة إلى باإلضافة المستشفى في والرعاية المستشفى إلى النتقال
 .البدني أهيل

 
 الحرب لجرحى الطبية الرعاية •
 مـن  واحـد  تقليديا هو الحرب لجرحى الفورية الرعاية تقديم ن

 .األحمر للصليب الدولية للجنة الرئيسية شاطات
 
 الـدعم  الدولية اللجنة تقدم: المستشفى إلى االنتقال قبل الرعاية ـ
 تعتبـر  التـي  سيارات اإلسـعاف  و األولية اإلسعافات خدمات ى

 إلـى  ءحياأ األلغام، ضحايا فيهمن  بم ،ىالجرح على للحفاظ ساسية
 .المستشفى إلى هموصول ين
 
 أو تـديرها  التـي  المستشفيات عالجت: المستشفى في لرعايةا ـ

 مـن  األلـوف  مئـات  الماضيين العقدين في الدولية اللجنة عمها
 نسـبة  وصلت ٢٠٠٣ إلى ١٩٩٩ ومن. ةالمسلح اتالنزاع رحى
 التي المستشفيات في عالجا تلقوا الذين األلغام ضحايا من جرحى
 % ١٠ إلى الدولية اللجنة عمها

 توزع علـيهم  و ندوات في    الجراحون شاركي: جراحي ريبتد ـ
 عبـر  بعـده  وما النزاع أماكن في تعليمية أدوات و فيديو رائط
 .عالم
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 ينللمعاق البدني التأهيل إعادة •

 ٢٥ لمـدة  البدني التأهيل إلعادة مراكز تودعم الدولية اللجنة ترا
) االصطناعية فاألطرا معدات تركيب و الطبيعي العالج تقدم(  ما
 بلدا ٣٦في مشروعا ٨٧ هذا شمل. النزاع من المتضررة المناطق ف

 فـي  التي تنتشر فيها األلغام بكثـرة      المناطق كل شاملة العالم، ول
الم  تخدمهم الذين األلغام ضحايا من األعضاء مبتوري نسبة وتصل. ا

راكز  %.٦٠ إلى الدولية اللجنة تدعمها التي ا

 أن إلى فنظرا البدني؛ التأهيل لمراكز بالنسبة هامة سألةم المؤزارة ن
تياجات  األطفـال  يحتاج الحياة، مدى تمتد المراكز على المترددين ا

 األمـد،  طويـل  تخطيط و المتخصصة المساعدة من عقود إلى هم
 أجـل  ومـن  هكـذا . بالموارد اإلمداد تجاه االلتزام حيوية إلى إضافة
سهام  الدولية اللجنة أسست األمد طويلة الحتياجاتا بهذه الوفاء في ا

صندوق  التقنـي  التـدريب  يقـدم  الذي ١٩٨٣ في للمقعدين الخاص ا
  في الدولية اللجنة تدعمها كانت التي للمراكز المالية والمساعدة مواد
سابق،  للخـدمات  والكم النوع مستوى على الحفاظ في إياها مساعدا ا
طلوبة  الذين المرضى كل من% ٤٠ ـ% ٣٠نم بأن تقدير وهناك. ا

وا  للمقعـدين  الخاص الصندوق يرعاها التي البرامج عبر المساعدة ت
 .األلغام ضحايا من 

 :المصادر
 

 أوتاوا اتفاقية من السادسة والمادة الديباجة •
 واالقتصادي، االجتماعي واالدماج الضحايا بمساعدة المعنية الدائمة اللجنة •

 من مجموعة: األلغام من الناجين احتياجات مواجهة في ياتوالتحد التقدم
 ٢٠٠٤ حزيران/يونيو ٢٣ في األطراف الدول قدمتها التي المعلومات

 باأللغام المتعلقة لألعمال الخاص الدولية اللجنة تقرير •
 الصحة استجابة: الضحايا مساعدة العالمية، الصحة ومنظمة الدولية اللجنة •

 ٢٠٠١ حزيران/يونيو األرضية، األلغام لضحايا العامة
 ٢٠٠٣ األرضية األلغام رصد تقرير األرضية، األلغام لحظر الدولية الحملة •
الضحايا مساعدةب فريق العمل المعني األرضية، األلغام لحظر الدولية الحملة •
 المتعلقة األعمال دليل إنسانية، ألغراض األلغام إلزالة الدولي جنيف مركز •

 ٢٠٠٣ تموز/يوليو باأللغام،
 

 آب/أغسطس من األول بتاريخ توفرت معلومات على بناء المقال هذا كتب
٢٠٠٤ 
 المتاحة المصادر أكثر استخدام على األحمر للصليب الدولية اللجنة حرصت

 ورد خطأ أي حدوث مسؤولية الدولية اللجنة تتحمل ال أخرى ناحية من. ثقة
 .المقتبسة الخارجية المصادر من أي في

 األلغام من حذيري ملصق أمام أطفالكاراجوا، 
NI-N-00071-22 • © Federation/KOKIC, Mark
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